
Lista kodów tytułu, dla których dodatkowe wypłaty dokonane po 

ustaniu tytułu, nie mogą być rozliczane z zastosowaniem kodu tytułu 
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Kod 
tytułu 

Opis 

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo osoba z nim współpracująca 
0510 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego 
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz osoba prowadząca niepubliczną 
szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty 

0511 osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność 

0512 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o 
działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mająca ustalone prawo 
do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

0513 osoba niepełnosprawna, która po raz pierwszy podjęła prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej i skorzystała z dofinansowania składek na ubezpieczenia 
społeczne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w 
brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek 
dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe 
korygujące za okres do grudnia 2007 r 

0520 twórca 

0521 osoba współpracująca z twórcą 

0530 artysta 

0531 osoba współpracująca z artystą 

0540 osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu 

0541 osoba wykonująca inny wolny zawód niż adwokat 

0542 osoba współpracująca z osobą wykonującą wolny zawód 

0543 wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy 
spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej 

0544 osoba prowadząca pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych 
niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu 

0545 osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, z mocy 
przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu 

0550 absolwent prowadzący pozarolniczą działalność zwolniony z obowiązku opłacania 
składek na ubezpieczenie emerytalne (kod obowiązuje od 04.08.2002r.) 

0560 osoba niepełnosprawna podejmująca po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej 
działalności gospodarczej nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu 
niezdolności do pracy  wnioskująca o dofinansowanie składek na ub. społ. ze 
środków PFRON postawie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dla 



której podstawę wymiaru składki na ub. społ. stanowi zadeklarowana kwota nie 
niższa niż 60% kwoty przeciętnego mies. wynagrodzenia 

0570 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego 
prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia 

0572 osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do 
renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia 

Osoby duchowne 

1010 duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający 
składkę od minimalnej podstawy wymiaru 

1011 duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający 
składkę od minimalnej podstawy oraz od zadeklarowanej nadwyżki ponad 
minimalną podstawę wymiaru, należną za okres do dnia 31 marca 2004 r. 

1012 duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający 
składkę od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru 

1020 duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, będący 
członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem, opłacający 
składkę od minimalnej podstawy wymiaru 

1030 duchowny prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą 

1040 alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed 
ukończeniem 25 roku życia objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i 
rentowymi 

1050 alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant i juniorysta, podlegający 
ubezpieczeniu zdrowotnemu 

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński 

1210 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, pozostająca na wyłącznym 
utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie ma 
ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie ma innego tytułu rodzącego 
obowiązek ubezpieczeń społecznych 

1211 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym 

1220 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nie pozostająca na wyłącznym 
utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jeśli ma ustalone 
prawo do emerytury lub renty 

1230 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, nie pozostająca na wyłącznym 
utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jeśli nie ma ustalonego 
prawa do emerytury lub renty i ma inny tytuł  rodzący obowiązek ubezpieczeń 
społecznych 

1250 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed 
podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba 
prowadząca pozarolniczą działalność 

1260 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed 
sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako 
zleceniobiorca 

1270 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed 
sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako 
osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze 
zleceniobiorcą 

1280 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed 



sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako 
osoba duchowna 

1290 osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie 
ubezpieczeniu emerytalnemu 

Małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym 

1500 małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie 
dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w 
innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą 

Obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym 

1610 obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w 
podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie 
posiada w Rzeczpospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstw 

1620 obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym na terytorium RP 
jeżeli podmiot nie posiada w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstw 

Osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny 

1700 osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do 
przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym 

Student lub uczestnik studiów doktoranckich 

1810 student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, 
podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 

1811 student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub 
jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest zobowiązana do 
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 

Osoba kontynuująca ubezpieczenie 

1900 osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na 
podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych; 

1910 osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w 
okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 

Osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych 

2230 osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu uprawnienia do świadczeń 
alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu 

Cudzoziemiec, który przebywa na terytorium RP 

2310 cudzoziemiec, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty stałego pobytu i 
nie jest zatrudniony w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach 
konsularnych, misjach lub międzynarodowych instytucjach 

2320 cudzoziemiec, który przebywa na terytorium RP na podstawie karty czasowego 
pobytu w związku z udzieleniem statusu uchodźcy 

Osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem 

2410 osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub wolontariusz, 
niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w 
przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

 


